Dagsorden - Skolebestyrelsesmøde
Mandag d. 6. oktober 2014
Kl. 17.30 – 20.00
Deltagere: Bettina Kallenbach, Thomas Dvinge Baun, Lisbeth Freitag (medarbejder rep.), Kirsten
Eriksen, Lotte Andersen (formand), Peter Taulo Larsen, Louise Abel Thomsen, Louise Jørgensen,
Line Sørenden (elevrådsformand),
Fraværende : Henrik Andersen,
Fraværende med afbud: Lilian Jørgensen (medarbejder rep), Heidi Skovgaard, Anette Jessen
Ordstyrer: Lisbeth Freitag
Referent: Thomas Dvinge Baun

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat
Referatet godkendt.
2. Princip for klassekasser – oplæg udleveres på mødet
Sidste år, besluttede skolebestyrelsen at der skulle udarbejdes et princip for klassekasser.
Det udleverede oplæg blev kommenteret med følgende:
• Klassen kan deltage i aktiviteter, der indtjener penge til klassekassen.
• Det er centralt at det kun er salto for den enkelte klassekasse, der offentliggøres på
forældreIntra –ikke de enkelte indbetalinger.
• Indskrive at indkøb af fx køleskab til klassen blandt andet finansieres via klassekassen.
• Når klassekasserne har så få indbetalinger at de ikke længere repræsenterer flertallet, drøftes
klassekassen på et forældremøde, hvor det besluttes om denne ønskes videreført.
• Det er alene forældrerådet der administrere klassekassen –ikke medarbejdere på skolen.
• Det er centralt at klasseteamet årligt har klassekassen på dagsordenen til forældremøder fx på
årets første møde.
• Det er klasserådets opgave at sørge for at lukke klassekassen ved 9 årgangs afslutning.
3. Drøftelse af organisering af garderober samt private ting og sager i indskolingen
Der har været en oplevelse af at det er svært at have personlige ting i garderoberne i indskolingen.
Hvis elever medbringer egne ting og sager (legetøj, telefoner, Ipads mm) så er det
elevens/forældrenes eget ansvar at holde styr på det.
Det vil være en stor hjælp at elevernes navne står i det tøj/fortøj/legetøj der bruges på skolen.
Det er centralt at lærere, pædagoger og forældre er i dialog om at holde orden i garderoberne samt at
der arbejdes med eleverne om at kende forskel på ”dit og mit” samt at tage fælles ansvar for at holde
orden i bla. garderoberne.
Nøgler og mobiltelefoner kan låses inde i skabet ved SFO’ens indgang, men det er generelt elevens
eget ansvar at passe på sine ting.
4. Status økonomi
Skolen er udfordret i budget 2015 hvilket skyldes faldende elevtal, der er dog styr på økonomien,
men dette skyldes alene at der ikke er ansat i alle ledige lærerstillinger.
Det faldende børnetal mærkes specielt i SFO’en i dette budgetår, Bettina og Kirsten er løbende i
dialog omkring en økonomisk handleplan.
Projektet vedrørende udeskolen bliver ikke berørt af det pressede budget, med mindre vi bliver
tvunget.

5. Tårnborg konferencen 23-24 januar.
Følgende ønsker at deltage i konferencen:
Louise Abel Thomsen (uden overnatning), Louise Jørgensen, Peter, Line (elevrådet), Lisbeth
(med.arb.rep)
6. Kvalitetsrapport rammer/proces
Første udkast af kvalitetsrapporten for Baggesenskolen blev fremlagt, skolebestyrelsen skal senere
levere indhold til et punkt i rapporten.
Kvalitetsrapporten læges på skolernes hjemmesider i januar/februar og vil være en del af billedet af
skolerne i Slagelse kommune udad til.
7. Trivselsarrangement medarbejdere - SFO
Den 24. oktober skal hele personalet på trivselstur til Gyldenholm ved Fuglebjerg, hvor de skal
samarbejde omkring temaet ”glæde & samarbejde”.
Skolens personale kører fra skolen fredag den 24. oktober kl. 15.00, hvilket betyder at vi har behov
for hjælp med at holde SFO’en åben fra kl. 15.00-17.00.
Louise Jørgensen, Peter Taulo, Line Sørensen (elevrådet) tilkendegav at de gerne vil hjælpe -Bettina
skriver til Henrik, Heidi og Anette.
8. Kommunikation bestyrelsen
Første info-brev fra skolen og bestyrelsen er lagt på Intra.
Næste infobrev kommer til at indeholde beskrivelse omkring Visible learning, Personale trivselstur,
Princip for klassekasser, Tårnborgkonferencen.
9.

Meddelelser
a) Formanden
Sjællandske medier har ringet Lotte op i forhold til holdning til farven på
Baggesenskolen.
b) Elevrådet
Der har været gode drøftelse omkring, hvordan Baggesenskolen kan
indrettes i forhold til elevernes ønsker.
c) Medarbejderrepræsentant
Der er positiv ånd blandt personalet –man begynder at få styr på opgaverne.
d) SFO
Skolepatruljen er kommet godt i gang.
Legeagenterne starter op efter efterårsferien, det er primært 5 årgangs elever
der bliver legeagenter.
e) Skoleledelsen.
Der bruges pt. megen tid på at tale med forældre, der er frustrerede over
ændringer i deres børns fagfordeling, dette har dog været nødvendigt for at
træffe de rigtige løsninger.
Der har været skrevet til de berørte klasser, så snart vi var bevidste om,
hvorvidt et fravær hos et personale var af længerevarende karakter.
Der laves snarligt nye skemaer på alle årgange pga ændringer i skolens
fagfordeling.
Den 1. november kl. 8.30-15.00 er der børne- og ungekonference, der skal
være deltagelse fra bestyrelsen (Lotte), skoleledelsen, med.arb.rep samt
elevråd (Line).
Der har været en del opmærksomhed omkring skolens farver samt processen
omkring valg af farve og materialer. TV2 øst her rettet henvendelse omkring
et interview med Flemming Eriksen og skoleleder Bettina Kallenbach,
hvilket blev afslået, Journalisten fra TV2 Øst har været på skolen trods
besked om ikke at interviewe elever eller personale i skoletiden. Rigtig
mange har tilkendegivet at skolen er flot, moderne og signalerer læring og
trivsel.

Der har været afholdt afskedsreception der er gået på svagelighedspension
efter 30 i folkeskolen.

10. Mødeleder til næste bestyrelsesmøde (Beslutningspunkt)
Lilian Jørgensen
11. Punkter til kommende møder.
Drøftelse af strategisk kommunikation –hvad er det vi vil og hvem er vi som skole.
Drøftelse omkring brug af mobiltelefoner.
12. Evt.

